
     Välkommen till Nattis 
i Örkelljunga



Örkelljunga kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm     
arbetstid om du som förälder har din ordinarie arbetstid förlagd till 
kvällar, nätter och helger.



Verksamheten, även kallad “Nattis”, vänder sig till förskolebarn 
mellan 1-5 år och till barn mellan 6-12 år som är inskrivna i 
skolbarnsomsorg.

“Nattis” finns på Förskolan Valthornet, avdelning Gul. 





Det är inte obligatoriskt för kommuner att anordna OB-barnomsorg.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars 
föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen.

 
Vi vänder oss till förälder som har barn som är folkbokförda i 
Örkelljunga kommun.



Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kvällar, nätter                   
och helger då ordinarie förskola och pedagogisk omsorg är stängd.

Vårdnadshavare till barn i åldern 6–12 år med barn inskrivna i 
skolbarnomsorg och arbetar på kväller, nätter och helger då den 
ordinarie fritidsverksamheten är stängd.  



Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 
under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.



          Barnomsorg på obekväm tid erbjuds dessa tider:

Måndag                                                05.00-07.00

Måndag eftermiddag -
fredag morgon                                  17.00-07.00

Lördag                                            06.00-23.00

Söndag                                            06.00-23.00



Barnens schema styrs av förälders arbetstid, vilket innebär att barnet 
är ledigt när föräldern är ledig. 

Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är = 
vårdnadshavares arbetstid, motsvarande förvärvsarbete upp till 100 % 
+ restid till och från arbetet.

Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid förälder 
behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar.



Om barnet insjuknar kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt barn 
så snart som möjligt. I de fall förälder inte har möjlighet, på grund av 
arbetets art, att hämta sitt barn kontaktas den ”ställföreträdande” 
person som vårdnadshavare har lämnat uppgifter om till personalen.



Ansökan om barnomsorg görs via kommunens e-tjänst.

Vårdnadshavare som anmäler behov av omsorg på obekväm arbetstid 
ska styrka behovet med arbetstidsschema, ett schema som visar 
behovet av barnomsorg.

Intyg lämnas i samband med ansökan.

Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer 
att ha sin ordinarie ”dagplacering” på förskolan Valthornet.

Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxan.



Placering erbjuds när plats finns tillgänglig och under förutsättning att 
villkoren för rätt till plats inom barnomsorg på obekväm tid uppfyllts.

Vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om 
arbetssituationen förändras.

Plats i barnomsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet 
och måste sökas på nytt vid behov.



Uppsägningstid är två månader. Uppsägning ska göras skriftligt för 
både fritidsbarn och förskolebarn.

Barn- och utbildningsförvaltningen säger upp platsen efter tre månader 
om platsen inte används.

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barnet kvar 
sin ordinarie dagplacering. 
Vårdnadshavare har möjlighet att ställa barnet i kö för omplacering till 
en annan förskola/fritidshem.



                                      OB-verksamheten är stängd:

- Juli (4 veckors semester)
- Alla helgons dag
- Julafton, juldagen och annandag jul
- Nyårsafton och nyårsdagen
- Trettondagsafton och trettondagen
- Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk
- Första maj
- Kristi himmelsfärdsdag
- Pingstafton och pingstdagen
- Nationaldagen
- Midsommarafton och midsommardagen 

 




